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ระบบการทดสอบคุณภาพสินคา
Salt Sprey Test Kesternich Test Driling Machine

ฟกซ-เขียว สกรูปลายสวานยึดหลังคาเหล็ก

ไมเดง / ไมถอน / ไมทรุด / ไมรั่ว / ไมตองแกงาน

 ฟกซเขียว สกรูปลายสวานยึดหลังคาเหล็ก 

สกรูผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง หัวเจาะปลายสวาน เจาะเหล็กไดรวดเร็ว 
(โดยเจาะยึดเหล็กหนาไดสูงถึง 6.5 มม.) ผานกรรมวิธีชุบแข็ง และสาร
เคลือบกันสนิมมีความทนทานตอการเปนสนิมมากกวาชุบสังกะสีทั ่วไป
หัวสกรูมีปกกวางพิเศษ ชวยปองกันการรั่วซึม หัวสกรูมีหลายสีใหเลือก
เขากับแผนหลังคาที่ใชงานเกลียวบนออกแบบใหมีความชันเพื่อพับแผนเหล็ก
ใหเขาไปใตซีลยาง ซีลยางกันรั่วซึม EPDM DEKS True Blue นำเขาจาก
ประเทศออสเตรเลีย คุณสมบัติชวยปองกันการถายประจุไฟฟาไปยังหัวสกรู
ปองกันไมใหเกิดสนิม อายุการใชงาน 20 ป 

 หัวสี ฟกซเขียว
ติดแนน ทนนาน เพิ่มการกันสนิม
ใชสีคุณภาพสูง ผานการอบเคลือบอยางดี ทำใหสีติดทนนาน

และยังชวยปองกันการเกิดสนิม มีใหเลือกหลากหลายเฉดสีตามสีแผนหลังคาชั้นนำทั่วไป

ซีลกันรั่วซึม          
ทนความรอน ไมเปนสนิม ไมรั่วซึม

อายุการใชงาน นานมากกวา 20 ป

รับประกัน 20 ป

ซีลทรูบลูกันนํ้ารั่วซึมผลิตจากยาง EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer)
ทำหนาที่กันรั่วซึมจากการติดตั้งแผนหลังคาเหล็กดวยสกรูปลายสวานและยังทำหนาที่

เปนฉนวนปองกันไฟฟาสถิตที่เปนสาเหตุใหเกิดสนิมที่หัวสกรู และแผนหลังคาเมทัลชีท
ซึ่งนำมาสูการรั่วซึมของนํ้าฝน

สกรูฟกซ-เขียว กอนนำออกจำหนายจะมีการทดสอบสินคาทุกล็อตดวยเครื่องทดสอบ
เพื่อใหลูกคาสามารถใชงานสกรูฟกซ-เขียวไดทุกตัว การทดสอบ ประกอบไปดวย
การทดสอบความคมของหัวเจาะ การทดสอบการทนสนิมของสารเคลือบ
ตามมาตรฐาน AS3566

รับประกัน
การใชงาน 15 ป กันสนิม 5 ป



สกรูหลังคาเมทัลชีทสำหรับยึดสันลอน

แบบสกรู สำหรับยึด สำหรับยึด

V-TEK 10x2”

เจาะยึดแปสำเร็จไดแนนเปนพิเศษ
ระยะยึด 21-34 มม.

เจาะยึดแปสำเร็จไดแนนเปนพิเศษ
ระยะยึด 24-40 มม.

เจาะยึดแปเหล็กไดแนน
ระยะยึดไมเกิน 20-32 มม.

เจาะยึดแปเหล็กไดแนน
ระยะยึดไมเกิน 17-26 มม.

แปเหล็ก
เหล็กรูปพรรณ
2.2-6.5 มม.

แปกัลวาไนซ
1.2-2.1 มม.

เจาะยึดแปเหล็กไดแนน
ระยะยึดไมเกิน 20-32 มม.

แปกัลวาไนซ
1.2-2.4 มม.

แปสำเร็จ
0.4-1.2 มม.

เจาะยึดแปเหล็กไดแนน
ระยะยึด 20-33 มม.

เจาะยึดแปเหล็กไดแนน
ระยะยึด 30-40 มม.

เจาะยึดแปเหล็กไดแนน
ระยะยึด 35-51 มม.

เจาะยึดแปเหล็กไดแนน
ระยะยึด 38-70 มม.

สำหรับเจาะแปไม มีรองคายขี้ไม เจาะเร็ว
ยึดกับไมไดแนน ระยะยึดไมเกิน 30 มม.

สำหรับเจาะแปไม มีรองคายขี้ไม เจาะเร็ว
ยึดกับไมไดแนน ระยะยึดไมเกิน 40 มม.

V-TEK 10x21/4”

STL-1 12x2”

12x40 มม.

12x48 มม.

12x55 มม.

12x65 มม.

12x85 มม.

12x50 มม.

12x65 มม.

สกรูหลังคาเมทัลชีทสำหรับยึดทองลอน

แบบสกรู คุณสมบัติคุณสมบัติ

10x30 มม.

เจาะยึดไมไดแนน
ใชงานติดผนังกับโครงไม

เจาะยึดแปเหล็กไดแนน
ใชงานติดตั้งผนังแปเหล็ก

4.5 มม.

แปไม10x20 มม.

10x20 มม.

10x16 มม.

10x25 มม.

สกรูหลังคาเมทัลชีทสำหรับยิงซอนแผน

แบบสกรู คุณสมบัติ

ใชยึดแผนเมทัลชีทกับแผนเมทัลชีท
(งานครอบ)

15x20 มม.

 สกรูปลายสวานยึดหลังคาเหล็ก ฟกซเขียว

ดู VDO
สาธิตการใชผลิตภัณฑ
      สกรู ฟกซ -เขียว

SCAN QR CODE

การเลือกใชสกรูใหเมาะสมกับโครงสรางหลังคาเหล็ก ที่มีการพัฒนาตามยุคสมัย แรกเริ่มเดิมทีเปนการนำเหลก็รูปพรรณซึ่งมีความหนาและหนัก เพือ่รองรับ
พื้นที่การใชงานและน้ำหนักที่มากของหลังคาเหล็ก โดยนิยมใชในกลุมโรงงานอุตสาหกรรม โกดังสินคา ดวยความนิยมที่สูงของหลังคาเหล็ก เริ่มมีการนำไปใชในงาน
ที่หลากหลายขึ้น รวมถึงการใชงานกับที่พักอาศัย อาคารบานเรือน ทำใหโครงสรางที่ทำหนาที่รับแผนหลังคาเหล็กมีการพัฒนาใหเล็กและเบาลง เพ่ือใหเหมาะสมกับการใช
งานในพ้ืนท่ีท่ีแตกตางกันไป ซ่ึงความแตกตางของโครงสรางจะอยูท่ีประเภทของเหล็กท่ีนำมาใช จำเปนจะตองเลือกใชสกรูท่ีเหมาะสมกับโครงสราง เพ่ือประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุด

X-TITE STL 12x3”

12x77 มม.
สำหรับเจาะแปไม ยึดแผนเมทัลชีทที่มีฉนวน PU

ลอน 760 ลอน 760 ท่ีมีฉนวน PU ลอน 760ลอน 760 ลอนสเปน



สกรูปลายสวานโปรฟาสท มีใหเลือกตามการใชงาน สำหรับเจาะ

ยึดโครงเหล็กหรือโครงไม พรอมสกรูหัวสีสำหรับติดต้ังหลังคา

มีสีที่เขากับแผนหลังคากระเบื้อง และเมทัลชีท สีติดแนน

ทนทานตอการขูดขีด สะดวกสบาย ใชงานงายเบาแรงชาง

สังเกตไดที่กลองสีขาวคาดสม และสัญลักษณ PF ที่หัวสกรู

โปรฟาสท สกรูปลายสวาน 

ดู VDO
SCAN QR CODE

สกรูยึดกระเบื้องหลังคาลอนคู

สกรูผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงผานกรรมวิธีชุบแข็ง หัวเจาะคม
เจาะเร็ว ใชแรงนอย เจาะยึดแปเหล็กหนาได 6 มม. โดยไมตอง
เจาะรูนำ สกรูมีปกกวางพรอมดวยซีลยาง EPDM ชวยปองกัน
การรั่วซึมไดอยางสมบูรณแบบ
มีใหเลือกใช 2 รุน รุนปกติชุบซิงค และรุนกันสนิม 5 เทา ที่ชุบ
ดวยสารเคลือบ PF-Plus และมีหัวสีใหเลือกหลากหลายเฉดสี
ตามสีแผนหลังคาชั้นนำทั่วไป

สารเคลือบ PF-Shield รับประกันทนสนิม 5 ป

สารเคลือบ PF-Shield รับประกันทนสนิม 5 ป

ขนาด 10 x 79 (3 นิ้ว)

ขนาด 10 x 90 (3.5 นิ้ว)

ขนาด 10 x 105 (4 นิ้ว)

ขนาด 10 x 125 (5 นิ้ว)

ขนาด 10 x 88 (3.5 นิ้ว)

ขนาด 10 x 88/500 (3.5 นิ้ว)

ขนาด 10 x 79 (3 นิ้ว)

ขนาด 10 x 95 (4 นิ้ว)

ขนาด 10 x 95/500 (4 นิ้ว)

สกรูยึดกระเบื้องหลังคาลอนลูกฟูก

ขนาด 10 x 55 (2 นิ้ว)

ขนาด 10 x 65 (2.5 นิ้ว)

หัวเจาะ TRP

ดู VDO
SCAN QR CODE

สกรูยึดกระเบื้องหลังคาคอนกรีต

สกรูผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงผานกรรมวิธีชุบแข็ง หัวเจาะคม เจาะเร็ว ใชแรงนอย 
รุนปกติหัวเจาะสามารถเจาะยึดเหล็กได 3.2 มม. และรุนพิเศษ TRP ออกแบบพิเศษ เพื่อเจาะยึดกับแป
สำเร็จรูปหนา 0.48 - 0.6 มม.เจาะยึดไดแนนไมหลวมคลอน

ขนาด 8 x 2  นิ้ว

ขนาด 8 x 2.5  นิ้ว

ขนาด 8 x 3  นิ้ว

ขนาด 8 x 3.5  นิ้ว

ขนาด 8 x 2  นิ้วหัวเจาะ TRP

ขนาด 8 x 2.5  นิ้ว

ดู VDO
SCAN QR CODE

สกรูยึดแปสำเร็จรูป (ใชสำหรับยึดแปสำเร็จรูปเขากับจันทัน)

สกรูผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงผานกรรมวิธีชุบแข็ง หัวเจาะปลายสวานเจาะเหล็กหนาได
3.2 มม. โดยไมตองเจาะรูนำ มีใหเลือกใช 2 รุน รุนปกติชุบซิงคและรุน 10x13 pan/500
ที่สามารถกันสนิมไดถึง 5 เทาดวยสารเคลือบ PF-Plus

ขนาด 10 x 13 PAN

ขนาด 10 x 13 PAN/500
สารเคลือบ PF-Shield ทนกวาการชุบสังกะสีทั่วไปถึง 5 เทา

หัวเจาะคมทุกตัว
เจาะลง ชัวร ทุกครั้ง



 สกรูปลายสวาน โปรฟาสท

ขนาด 6 x 10

ขนาด 6 x 11 สำหรับโครงหนา 0.75 -2.4 มม.

ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงผานกรรมวิธีชุบแข็ง สำหรับยึดโครงคราว เจาะยึดงาย
สะดวก รวดเร็ว กวาการใชรีเวทแบบเดิม

ดู VDO
SCAN QR CODE

สกรูแทนรีเวท (แทนการยิงรีเวท)

ใชสำหรับเจาะยึดแผนไฟเบอรซีเมนตกับโครงคราวผนังเบา สามารถฝงหัวสกรู
ลงบนเนื้อแผนไฟเบอรซีเมนตบอรดไดในขั้นตอนเดียว ทำใหการติดตั้งแนนหนา
เหมาะสำหรับโครงคราวผนังเบาหนาไมเกิน 0.6 มม.

ดู VDO
SCAN QR CODE

สกรูยึดไฟเบอรซีเมนตบอรดกับโครงผนังเบา

 FCสกรู ขนาด 6 x 3 /4 นิ้ว

 FCสกร ขนาด 6 x 1.0 นิ้ว

ดู VDO
SCAN QR CODE

ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงผานกรรมวิธีชุบแข็ง พรอมสารเคลือบซิงคกันสนิม หัวเจาะ
ปลายสวานสำหรับแปเหล็ก และหัวเจาะสำหรับแปไม ออกแบบมาเพื่อใชยึดโครงเหล็กและโครงไม

สกรูยึดไฟเบอรซีเมนตบอรดกับโครงเหล็กหรือโครงไม

ขนาด 8 x 3 /4 นิ้ว

ขนาด 8 x 1 นิ้ว

ขนาด 8 x 1.2 นิ้ว

ขนาด 8 x 1.5 นิ้ว

สกรูผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงผานกรรมวิธีชุบแข็ง หัวเจาะปลายสวานเจาะ
เหล็กหนาได 3.2 มม. โดยไมตองเจาะรูนำ สกรูมีปกกวางพิเศษชวยจับยึดวัสดุไดแนบแนน

ดู VDO
SCAN QR CODE

สกรูปลายสวานอเนกประสงค (หัวบัททอน)

ขนาด 8 x 1 /2 นิ้ว

ขนาด 8 x 3 /4 นิ้ว

ขนาด 8 x 1 /2 นิ้ว

ขนาด 8 x 3 /4 นิ้ว

ขนาด 8 x 1.0 นิ้ว

ขนาด 8 x 1.5 นิ้ว

ขนาด 8 x 1.5 นิ้ว

สำหรับยึดโครงไม

สำหรับยึดโครงไม

สำหรับยึดโครงไม

ใชยึดแผนยิปซัมกับโครงคราวผนังเบา หัวเจาะคมและเกลียวที่ออกแบบพิเศษ
ใหงานเจาะเบามือและฝงหัวสกรูจมลงในแผนยิปซัมอยางงายดาย

ดู VDO
SCAN QR CODE

สกรูซุปเปอรดรายวอลล (แทนสกรูดำ)

ขนาด 6 x 3 /4 นิ้ว

ขนาด 6 x 1.0 นิ้ว

ยึดแนนมั่นใจ สะดวก เสร็จไว ใชงานงาย ไมตองใชพุก รับน้ำหนักไดสูงสุด 170 กก.
มีแมเหล็กล็อคขันยึดงาย ขันไดดวยไขควงปากแบน และหัวบล็อค

ดู VDO
SCAN QR CODE

สกรูยึดคอนกรีต (ใชแทนพุกคอนกรีต)

ขนาด 10G x 20

ขนาด 10G x 32

ดู VDO
SCAN QR CODE

งานติดตั้งไม, ไมฝา, ไมเทียม

สกรูปลายสวานเจาะยึดไมฝากับโครงเหล็กและฝงหัวสกรูใหเรียบลงใตผิวไมโดยไมตอง
เจาะรูนำ แข็งแรงทนทานและกันสนิม ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงผานกรรมวิธีชุบแข็ง
ทำใหแข็งแรงทนทาน

สกรูไมฝา,ไฟเบอรซีเมนตบอรด กับโครงเหล็ก(ไมมีปก)

ขนาด 7 x 25

ขนาด 7 x 20

ขนาด 7 x 32

สกรูปลายสวานยึดไมฝากับโครงเหล็ก(มีปก)

ขนาด 7 x 25

ขนาด 7 x 32

ขนาด 7 x 38

ขนาด 7 x 45

ขนาด 10 x 40

ขนาด 8 x 45

ขนาด 8 x 55

งานติดตั้งไมพื้น

งานติดตั้งไมพื้น

งานติดตั้งไมพื้น

สกรูไมฝา,ไฟเบอรซีเมนตบอรด กับโครงไม

ขนาด 7 x 25

ขนาด 7 x 20

ขนาด 7 x 32

ดู VDO
สาธิตการใชผลิตภัณฑ
สกรูปลายสวานโปรฟาสท

SCAN QR CODE



เหล็กกลาแรงดึงสูง

สารเคลือบ อะลูมิเนียม / ซิงค

***ผานการทดสอบจากลาดกระบัง

แปสำเร็จรูปโปรฟาสทไดผานการททดสอบจาก “สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง”
วาสามารถรับน้ำหนักและมีการใหตัว ไดตามมาตรฐาน
ทำใหหลังคาแข็งแรง ทนทาน ไมพัง น้ำไมรั่วไหล

แปสำเร็จรูปโปรฟาสท ผลิตจากเหล็กกลาแรงดึงสูง (High Tensile Steel G550)

เคลือบกันสนิมดวยสาร อะลูมิเนียม / ซิงค นำมาขึ้นรูปดวยเครื่องจักรที่ทันสมัย

ตาม “โปรไฟล” ที่ผานการออกแบบตามหลักวิศวกรรม ทำใหแปมีความแข็งแรง

แตก็มีนํ้าหนักเบา ผนวกดวยคุณสมบัติของแรงดึงสูง ทำใหชางผูใชงานสามารถ

ขึ้นไปยืนขณะกำลังติดตั้ง เหยียบบนแปไดโดยไมแอนจนเสียรูป

ภาพหนาตัดแปโปรฟาสท

ผลการทดสอบความทนทานของสารเคลือบ

การคำนวณออกแบบเชิงวิศวกรรม สามารถรับน้ำหนักได
สูงสุดถึง 120 กก./ตรม. ทำใหชางผูใชไมตองเกิดความกังวลตอนเหยียบบนแป

ขณะกำลังติดตั้ง และสามารถวางซอนทับได สะดวกในการจัดเก็บและขนยาย

การทดสอบการรับน้ำหนัก

สารเคลือบรับประกัน 10 ป

คุณสมบัติเดน ทำใหใชงานงาย

โปรฟาสท แปสำเร็จรูป

แข็งแรง ทนทาน ทำงานงาย

แปสำเร็จรูปโปรฟาสท แปสำเร็จรูปโปรฟาสท แปสำเร็จรูปโปรฟาสท

อลูมิเนียม 55% สังกะสี 43.5% และซิลิกอน 1.5%

ชวยใหเจาะยึดแปกับจันทันไดรวดเร็ว
ปองกันลื่นหลุดจากตำแหนง

รอยย้ำบริเวณปกแป
ชวยลดอันตรายจากการบาดของแป
ชวยใหทำงานไดปลอดถัยมากยิ่งขึ้น

รอยพับบริเวณขอบแป
ปองกันสนิมอีก 1 ชั้น
เพิ่มความทนทานนานขึ้น

สารเคลือบบริเวณขอบแป

เพื่อชวยใหสกรูไมลื่นขณะเวลาเจาะ
ยึดแผนกระเบื้องลอนคู

รอยหยักบนสันแป

แปโปรฟาสท มีการคำนวณออกแบบที่ดี  ยังเพิ่มฟงกชั่นการทำงานใหมากขึ้น
สามารถใชงานไดสะดวกและรวดกวาเหล็กกลองทั่วไป



แปสำเร็จรูป โปรฟาสท

เคลือบกันสนิมดวย อลูซิงค 
ความยาว 6 เมตร

มม.หนา
สำหรับ เมทัลชีท, กระเบื้องลอนคู

เมทัลชีทลอนคู

การติดตั้ง
สามารถวางระยะจันทันได สูงสุด 1.5 เมตร แป 1 มม.

1.00PRO 200

เคลือบกันสนิมดวย อลูซิงค 
ความยาว 4 เมตร และ 6 เมตร

กระเบื้อง
คอนกรีต

เมทัลชีท

มม.หนา
สำหรับ เมทัลชีท, กระเบื้องคอนกรีต

การติดตั้ง
สามารถวางระยะจันทันได สูงสุด 1 เมตร แป 0.55 มม.

0.55PF 55-HI AZ

เคลือบกันสนิมดวย อลูซิงค 
ความยาว 4 เมตร และ 6 เมตร

กระเบื้อง
คอนกรีต

เมทัลชีท

มม.หนา
สำหรับ เมทัลชีท, กระเบื้องคอนกรีต

การติดตั้ง
สามารถวางระยะจันทันได สูงสุด 1 เมตร แป 0.50 มม.

0.50PRO 120

ทำไมถึงตองเลือกใชแปโปรฟาสท

ติดตั้งงายเพียงใชสกรู

ไมตองตัด ไมตองเชื่อม ไมตองทาสี

สามารถใชแทนเหล็กตัวซีได

ผลิตจากเหล็กกลาแรงดึงสูง G 550

สามารถทำระยะจันทันไดสูงสุดถึง 150 ซม.

ไมเปนสนิม อายุการใชงานยาวนาน

แปโปรฟาสท มีใหเลือกใชตรงกับทุกลักษณะการใชงาน สังเกตุที่สีขอบแป



ผลิตภัณฑยาแนวจากซีลเลกซ เปนผลิตภัณฑสำหรับงานกอสราง
งานอเนกประสงค โดยมียาแนวที่หลากหลายทุกประเภท และตอบครบ
ทุกโจทยการใชงาน ทั้งชนิดที่สามารถใชงานไดหลากหลาย หรือชนิด
ที่ใชงานเฉพาะเจาะจง ไดแก ซิลิโคน ยาแนว, ไฮบริด ซิลิโคน, อะคริลิค 
และกาวตะปู นอกจากน้ันยังไดรับมาตรฐานเร่ืองวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
กรรมวิธีการผลิต และเปนที่ยอมรับวาเปนผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่ง
แวดลอม ซึ่งทำใหปลอดภัยกับผูใชงานอีกดวย

กลุมไฮบริด ซีลแลนท
ซีลแลนท ไฮบริด เทคโนโลยี เปนยาแนวคุณภาพสูงจาก ซีลเลกซ การผลิตโดยใช Hybrid Technology ที่มีคุณสมบัติ
ไมจับตัวกับคราบสกปรก, ไมจับฝุน, ใชงานในขณะที่พื ้นผิวเปยกชื้นได และมีสารระเหยที่เปนพิษตํ่า (Low VOC)

ทนทานตอการเกิดเชื้อรา, สามารถทาสีทับได ใชงานไดทั้งภายในและภายนอก

กลุมซิลิโคนยาแนว
ผลิตภัณฑยาแนวซิลิโคน ซีลเลกซไดนำเทคโนโลยีในการผลิตซิลิโคน ที่มีคุณสมบัติในการยืดหยุนสูง +- ±25% และ +- ±50%
ในรุนพิเศษสามารถยึดติดผิววัสดุไดหลากหลาย ทนความรอนไดมากถึง 150๐C มีทั ้งรุนเปนซิลิโคนแท 100%

(Neutral Cure) ชนิดแหงตัวเร็ว (Acetic Cure) และรุนกันเชื้อรา (Anti-Fungus)

กลุมอะคริลิค
ผลิตภัณฑยาแนวอะคริลิคคุณภาพสูงเหมาะสำหรับใชงานภายใน ทาสีทับได ไมมีสารพิษท่ีเปนอันตราย เน้ือเนียนเก็บงานงาย
สามารถใชงานไดกับทุก ๆ พ้ืนผิวไมวาจะเปน หิน กระเบ้ือง อะลูมิเนียม ซีเมนต และไม

มาตรฐานการผลิต การันตีคุณภาพ

LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN)

คือ ระบบการใหคะแนนเพ่ือประเมินระดับความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมของอาคาร หรือส่ิงกอสรางซ่ึงเปนท่ียอมรับ และถูกนำ
มาใชอยางแพรหลายทั่วโลก ถูกพัฒนาโดยองคกรของสหรัฐอเมริกา LEED โดยไดแบงประเภทของการใหคะแนนออกเปน
6 ประเภท 4 ระดับดวยกัน ผลิตภัณฑของซีลเลกซท่ีไดรับมาตรฐานประเภทส่ิงประดิษฐใหมและการพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑ
จากผลลัพธของการปลอยสารที่เปนอันตรายตํ่า ไดแก Sealex 100, Sealex 100-AF, Sealex 111, Sealex 110,
Sealex 700, Sealex 900, Sealex 7000, Sealex 8000

American Society for Testing and Materials

ASTM เปนสมาคมวิชาชีพ ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีกำหนดมาตรฐานดานวัสดุ, กรรมวิธีการผลิตและวิธีการ
ทดสอบวัสดุของผลิตภัณฑตาง ๆ ซึ่งเปนที่ยอมรับทั่วโลก ASTM จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกาเมื่อป ค.ศ. 1989 ทำหนาที่
สงเสริมสนับสนุน ทางดานวิชาการเพื่อเปนการชวยเหลืออุตสาหกรรมหนวยงานของรัฐและสาธารณชนทั่วไปโดยพัฒนา
มาตรฐาน ที่เกี่ยวของกับลักษณะการทำงานของวัสดุ ผลิตภัณฑการบริการและระบบการใชงาน

TÜUV SUÜD

TÜV SÜD PSB เปนกลุมบริษัทที่กอตั้งขึ้นในเยอรมันคอยใหบริการตรวจสอบปรับปรุงเทคโนโลยีและ นวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม
เพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกผูที่นำไปใชงาน โดยสวนมากเราจะเห็นสัญลักษณ TÜV SÜD ติดอยูตามอุปกรณเครื่องมือแพทย
ที่ไดรับการสงออกไปในแถบยุโรป จึงเปนเครื่องการันตี ไดวาผลิตภัณฑ ของซีลเลกซ เปนผลิตภัณฑที่มีความปลอดภัยตอ
ผูบริโภคจริง ๆ ผลิตภัณฑที่ผานการรับรองมาตรฐาน ไดแก กาวยาแนว คุณภาพสูง Sealex 100, Sealex 100-AF,
Sealex 111, Sealex 110, Sealex 7000, Sealex 8000

ซีลเลกซ กาว ซิลิโคน ยาแนว คุณภาพสูง 

ยึดแนน ทนนาน น้ำไมรั่ว ชัวร



 กาว ซิลิโคน ยาแนว คุณภาพสูง ซีลเลกซ

ตัวชวยใหมพกไวติดกระเปา ปาดไดยาวทุกรอยตอ
ใชซีลเลกซ ทูเลอร (Sealex Tooler)

อุปกรณสำหรับ
ปาดแตงผิวยาแนว

อุปกรณสำหรับ
ปาดแตงผิวยาแนว

จบปญหาการปาดยาแนว ปาดไดเรียบ สวยงาม ปาดเขามุมไดอยาง
ตอเนื่องไมติดขัด ไมตองออกแรงบีบ ทำใหควบคุมแนวการ
ปาดไดงาย พลาสติกถูกลบคมมาอยางดี ทำใหไมสราง
รอยตำหนิใหกับชิ้นงาน

ซีลเลกซ 2000 ซีลเลกซ 2000S ซีลเลกซ 4000 ซีลเลกซ 7000 ซีลเลกซ 8000 ซีลเลกซ 1000 ซีลเลกซ 1200 ECO ซีลเลกซ 100 ซีลเลกซ 100-AF ซีลเลกซ 900 ซีลเลกซ 700ซีลเลกซ 1500

อุปกรณใชงาน และอุปกรณเสริม

ปนยิงซอสเซจยาว
สำหรับยิงซอสเซจ 600 ml. หรือสั้นกวา สำหรับยิงซอสเซจไมเกิน 380 ml.

ยิงงาย นุมมือ ไมเปลืองแรง ยิงงาย นุมมือ ไมเปลืองแรง

ปนยิงซอสเซจสั้น
สำหรับยิงซิลิโคน

ระบบเฟองขับ แข็งแรง เบามือ

ปนยิงซิลิโคน

ใชงานภายใน

ใชงานภายนอก

ใชงานขณะผิวเปยกชื้นได

ทาสีทับผิวหนาได

ความยืดหยุนตัว ±25%

ความยืดหยุนตัว ±50%

Low VOC (ไมมีสารอันตราย)

กันเช้ือรา

ไหลซึมลึกในจอยแคป

ไดรับการรับรอง LEED 2009

ไมเกิดคราบ (Non-Stain)

รอยตอคอนกรีต

รอยตออะลูมิเนียม-คอนกรีต

รอยตอกระจก-อะลูมิเนียม

ติดตั้งกระจกเงา

รอนตอเมทัลชีท-ไฟเบอรกลาส

ติดตั้งบัว PVC

ติดตั้งไมพื้นลามิเนต

ตูคอนเทนเนอร

งานสุขภัณฑหองน้ำ

อะลูมิเนียมคอมโพสิท

ติดตั้งกระเบื้องตกแตงผนัง

กระจกรถยนต

ตูปลาขนาดเล็ก

แผนโพลีคารบอเนต

ติดตั้งอุปกรณบิวทอิน

เก็บรอยตอบัว PVC

รอยตอแผนไฟเบอรซีเมนตบอรด

เก็บรอยตองานบิวทอิน

ติดตั้งอุปกรณในหองน้ำ

รอยตอหลังคาชนผนัง

ติดตั้งแฟลชชิ่งชนผนัง



ซีลเลกซ กาว ซิลิโคน ยาแนว คุณภาพสูง 

ซีลเลกซ 2000
ดู VDO
SCAN QR CODE

ซิลิโคน 100% ชนิดไรกรด
คุณภาพสูง

คุณสมบัติ การใชงาน
- ทนทานตอรังสียูวี (UV)
- ไมเกิดสนิมกับโลหะ
- ไมมีกลิ่นรบกวน
- ไมเกิดการหดตัว
- 100% ซิลิโคน
- การยึดเกาะสูง
- ทนความรอนสูงสุด 150๐c
- ทนตอสภาพอากาศภายนอก

- งานหลังคาไฟเบอรกลาส
- งานอุตสาหกรรมหองเย็น
- งานกระจกกรอบอะลูมิเนียม
- งานหลังคาเมทัลชีท
- งานตูคอนเทนเนอร
- งานกระจกรถยนต
- งานตูปลา, ตูโชว

300 ml. / 600 ml. / 300 ml.

สีใส / สีขาว / สีอลูมิเนียม / สีดำ / สีเทา

SILICONE

ซีลเลกซ 7000
ซิลิโคน แรงยึดเกาะสูง
ยืดหยุนตัว +- 50% ดู VDO

SCAN QR CODE

คุณสมบัติ การใชงาน
- ทนทานตอรังสียูวี (UV)
- ไมเกิดสนิมกับโลหะ
- ไมมีกลิ่นรบกวน
- ไมเกิดการหดตัว
- 100% ซิลิโคน
- มีความยืดหยุนสูง +-±50%
- ทนสภาพอากาศภายนอก
- Low VOC

- งานยาแนวงานกระจก
 ของตึกอาคารสูง
- งานซีลกรอบหนาตางประตู
 ภายนอกอาคาร
- งานระบบโครงสรางวิศวกรรม
- งานติดตั้งไฟเบอรกลาส
- งานแผนโปรงแสง
- ซีลเฟรมอะลูมิเนียมกับกระจก

600 ml.

สีขาว / สีดำ / สีเทา

SILICONE

ซีลเลกซ 2000s
ซิลิโคน 100% ชนิดไรกรด คุณภาพสูง
ปองกันเชื้อรา ดู VDO

SCAN QR CODE

คุณสมบัติ การใชงาน
- มีสารปองกันเชื้อรา
- ทนทานตอรังสียูวี (UV)
- ไมเกิดสนิมกับโลหะ
- ไมมีกลิ่นรบกวน
- ไมเกิดการหดตัว
- 100% ซิลิโคน
- ทนอุณหภูมิสูง

- งานหองครัว
- งานหองนํ้า
- งานอุตสาหกรรมหองเย็น
- งานตูคอนเทนเนอร
- งานตูปลา, ตูโชว

300 ml.

สีขาว

SILICONE

ซีลเลกซ 4000
ซิลิโคนใชงานทั่วไปชนิดแหงตัวเร็ว

ดู VDO
SCAN QR CODE

คุณสมบัติ การใชงาน
- การยึดเกาะดี
- ยืดหยุนตัวดี
- แหงตัวไว
- ทนอุณหภูมิสูง
- ทนตอสภาพอากาศภายนอก

- งานกระจก อะลูมิเนียม
- งานอุดรอยตอทั่วไป
- งานตูปลาขนาดเล็ก
- งานอเนกประสงค
  (แหงตัวเร็ว)

280 ml.

สีขาว / สีใส / สีดำ / สีน้ำตาล / สีเทา / สีอลูมิเนียม

SILICONE

ซีลเลกซ 8000
ซิลิโคน แรงยึดเกาะสูง
จับฝุนนอย ดู VDO

SCAN QR CODE

คุณสมบัติ การใชงาน
- ไมกอใหเกิดคราบบนพื้นผิววัสดุ
- ทนทานตอรังสียูวี (UV)
- ไมเกิดสนิมกับโลหะ
- ไมมีกลิ่นรบกวน
- ไมเกิดการหดตัว
- 100% ซิลิโคน
- มีความยืดหยุนสูง ±+-50%
- ทนทานตอสภาพอากาศภายนอก
- Low VOC

- รอยตองานอะลูมิเนียมคอมโพสิต 
 ACP
- งานรอยตอหินออน หินแกรนิต 
 หินปูน
- งานหลังคาเมทัลชีทโดยเฉพาะ
- รอยตอที่มีการหดหรือขยายตัว
- งานซีลกรอบประตูหนาตาง

600 ml.

สีขาว / สีดำ / สีเทา

SILICONE

คุณสมบัติ การใชงาน
- สามารถใชงานในพ้ืนท่ีเปยกช้ืนได
- ความสามาถในการยึดเกาะสูง
- ไมทำปฏิกิริยากับวัสดุ
- ทนทานตอรังสียูวี (UV)
- สามารถทาสีทับได
- ปราศจากสารระเหยและไมมีกล่ินฉุน
- ไมบวม ไมเกิดคราบ
- LOW VOC

- งานรอยตอคอนกรีต
- งานหินออน หินเทียม 
 หินแกรนิต
- ซอมรอยบริเวณหนัง
- วงกบประตู หนาตาง

380 ml. / 600 ml. / 300 ml.

ซีลเลกซ 100
ไฮบริด ซิลิโคน คุณภาพสูง

ดู VDO
SCAN QR CODE

สีขาว / สีเบสิค

HYBRID SILICONE

คุณสมบัติ การใชงาน
- สามารถใชงานในพ้ืนท่ีเปยกช้ืนได
- มีสารปองกันการเกิดเชื้อรา
- ไมทำปฏิกิริยากับวัสดุ
- ทนทานตอรังสียูวี (UV)
- สามารถทาสีทับได
- ปราศจากสารระเหยและไมมีกล่ินฉุน
- ไมบวม ไมเกิดคราบ
- LOW VOC

- งานตูคอนเทนเนอรภายใน
- งานอุตสาหกรรมหองเย็น
- งานกระจกและตู
- งานพื้นที่ในหองนํ้า
- งานกรอบประตูหนาตาง
 ภายในที่ชื้น
- งานหองครัว สุขภัณฑ
 และงานทอ

300 ml.

ซีลเลกซ 100-AF
ไฮบริด ซิลิโคน คุณภาพสูง

ปองกันเชื้อราดู VDO
SCAN QR CODE

สีขาว

HYBRID SILICONE

คุณสมบัติ การใชงาน
- ยึดเกาะแนน
- ไมบวม ไมเกิดคราบ
- Low VOC
- ไมทำปฏิกิริยากับวัสดุ
- ปราศจากสารระเหยและไมมี
 กลิ่นฉุน
- ไมยุบตัว

- งานติดตั้งไมพื้นบันได
- งานปูพื้นไม
- งานปูกระเบื้องพื้น

600 ml.

ซีลเลกซ 900
กาวสำหรับติดตั้งไมพื้น

ดู VDO
SCAN QR CODE

สีขาว

HYBRID SILICONE



 กาว ซิลิโคน ยาแนว คุณภาพสูง ซีลเลกซ

“ลดพื้นที่ในการ    
      ทิ้งขยะหลอดพลาสติก”

ใชบรรจุภัณฑแบบฟอยล

ดู VDO    
 สาธิตการใชผลิตภัณฑ

ซีลเลกซ

SCAN QR CODE

คุณสมบัติ การใชงาน
- พลังยึดเกาะสูง
- ไมมีกลิ่น
- ยิงไมหมดไมตองทิ้ง
- ไมกัดกระจกเงาและโลหะ
- ติดแนนตลอดอายุการใชงาน
- ไมวาบไฟ
- Low VOC

- งานติดตั้งกระจกเงา
 กระจกหองนํ้า
- ชั้นวางของในหองนํ้าหรือ
 หองครัว
- งานติดบัวฝา งานบัวพื้น
- งานติดตั้งอุปกรณบิ้วทอิน

300 ml.

ซีลเลกซ 700
กาวตะปูซุปเปอรพลังยึดเกาะ

Fix-ALLดู VDO
SCAN QR CODE

สีขาว

กาวตะปู

รับแรงแขวนได 140 kg. ภายใน 25 นาที
สำหรับการใชงานจริงตองเผื่อคา Safety Factor 1:4

ซีลเลกซ 1200
ซุปเปอรอะคริลิค
ความยืดหยุนตัวสูงถึง +- 25% ดู VDO

SCAN QR CODE

คุณสมบัติ การใชงาน
- มีความยืดหยุนตัว ±+- 25%
- สามารถทาสีทับได

- เก็บงานบัวพื้นบันได
- เก็บงานบัวพื้นกับพื้นลามิเนต
- เก็บงานบันไดลูกตั้งลูกนอน
- เก็บงานเขามุมฝายิปซั่ม
- เก็บงานวงกบอะลูมิเนียม
- เก็บงานบิ้ลตอินกับผนัง
- เก็บงานบัวฝากับผนัง
- เหมาะกับงานภายในเทานั้น600 ml. / 300 ml.

สีขาว / สีบีช / สีเชอรรี่ / สีครีม / สีเมเปล / สีโกลเดนทีช

ACRYLIC

ซีลเลกซ 1500
อะครีลิคสูตรพิเศษ เขารองเล็ก
ยึดเกาะแนน ไมกรอบแตก ดู VDO

SCAN QR CODE

คุณสมบัติ การใชงาน
- สำหรับซีลรองขนาดเล็ก 1มม.โดยเฉพาะ
- เนื้อไหลลงลึก เพิ่มแรงยึดเกาะ
- เนื้อยืดหยุน +- 25%
- ไมกรอบแตก ไมหลุดรอน
- ทาสีทับได

- สำหรับใชงานภายใน
- ซีลบัวพื้น, บัวผนัง
- ซีลรอยตอผนังกับเฟอรนิเจอรบิวทอิน
- ซีลตูลอยหองครัวบิวทอิน
- ซีลรอยแตกราวผนังซีเมนต
- ใชงานกับวัสดุไดหลากหลาย เชน
  คอนกรีต,ยิปซั่ม,เหล็ก,อลูมิเนียม,พลาสติก,ไม

300 ml.

สีขาว / สีบีช / สีเชอรรี่ / สีครีม / สีเมเปล / สีโกลเดนทีช

ACRYLIC

ECO
อะคริลิคใชงานทั่วไป

ดู VDO
SCAN QR CODE

คุณสมบัติ การใชงาน
- สามารถทาสีทับได
- การยึดเกาะดี
- ไมมีกลิ่นรบกวน
- ไมทำปฏิกิริยากับวัสดุ

- งานปดรอยแตกราวคอนกรีตภายใน
- งานบิ้วทอินอินตางๆ
- งานรอยตอวงกบประตู-หนาตาง
- เหมาะกับการใชงานภายในเทานั้น

250 ml. / 450 g.

สีขาว / สีน้ำตาล

ACRYLIC

ซีลเลกซ 1000
อะคริลิค คุณภาพสูง

ดู VDO
SCAN QR CODE

คุณสมบัติ การใชงาน
- สามารถทาสีทับได
- การยึดเกาะดี
- ไมมีกลิ่นรบกวน
- ไมทำปฏิกิริยากับวัสดุ

- งานปดรอยแตกราวคอนกรีตภายใน
- งานบิ้วทอินตางๆ
- งานรอยตอวงกบประตู-หนาตาง
- เหมาะกับการใชงานภายในเทานั้น

260 ml. / 600 ml. / 460 g

สีขาว / สีน้ำตาล

ACRYLIC



แสงกระจายตัวสม่ำเสมอ
แสงที่ผานแผนโปรงแสง อินโน-คอนส จะฟุงกระจายไมเปนลำแสง ทำใหแสงสวาง สอง
ไดอยางทั่วถึง

แข็งแรงทานทาน อายุการใชงานยาวนาน
แผนโปรงแสง อินโน-คอนส แข็งแรงทนทานไมกรอบแตก ผลิตไดตามมาตรฐาน แข็ง
แรงกวาแผนโปรงแสงไฟเบอรกลาสทั่วไปในทองตลาด อายุการใชงานยาวนาน ไมกรอบ
แตก ไมเกิดคราบบนผิวแผน

ปองกันรังสี UV
แผนโปรงแสงทุกรุนของ อินโน-คอนส มีการเคลือบผิวดวยช้ันฟลมปองกันรังสี UV คุณภาพสูง 
และเรซิ่นชนิดพิเศษที่ชวยซึมซับรังสี UV ทำใหสามารถปองกันรังสี UV ไดมากถึง 99% 
เปนการปกปองคนภายในอาคาร รวมไปถึงสิ่งของตางๆ ไมใหถูกทำลายจากรังสี UV

เทคโนโลยีสะทอนความรอน
แผนโปรงแสงรุนเดียวในทองตลาดท่ีสามารถ สะทอนความรอนได โดยเทคโนโลยีการสะทอน 
ความรอนจะมีอยูในแผนโปรงแสงรุน คูลรูฟ

KG
น้ำหนักเบา
แผนโปรงแสง อินโน-คอนส น้ำหนักเบา ติดตั้งงาย ขนยายสะดวก

ไดรับแสงธรรมชาติชวยประหยัดพลังงาน
แผนโปรงแสง อินโน-คอนส ชวยใหแสงสามารถสองเขามาในตัวอาคาร ทำใหดูโปรง 
ไมมืดทึบ ชวยลดการใชพลังงานไฟฟาในเวลากลางวัน

มาตรฐานการผลิต

แผนโปรงแสงคืออะไร
แผนโปรงแสงที่ผลิตจากเรซิ่นที่เสริมความแข็งแรงดวย เสนใยแกวปน เปนเสนละเอียด

ปดทับดวยชั้นฟลมปองกัน UV เม่ือรวมกันแลวทำใหไดวัสดุหลังคาท่ีมีความแข็งแรง
ทนทาน มีความยืดหยุนและแสงสามารถสงผาน เปนอยางดี

คุณลักษณะและประโยชนในการใชงาน

แผนหลังคากันสาดโปรงแสง อินโน-คอนส ผลิตดวยเทคโนโลยีแบบเดียว
กับที่ใชในการผลิตแผนโปรงแสงสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ดวยเทคโนโลยี
จากประเทศนิวซีแลนด มาตรฐาน AS/NZS 4256.3:2006 ที่ไดรับการยอม
รับกวา 90 ประเทศทั่วโลก ไดรับการรับรองคุณภาพการผลิต BSI จาก
ประเทศอังกฤษ ซ่ึงเปนหนวยงานรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑเปนท่ียอมรับใน
150 ประเทศทั่วโลก และไดรับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 612-2549
ของประเทศไทย

ชั้นฟลมปองกันยูวี

เสนใยไฟเบอรกลาส

เรซิ่น

อินโน-คอนส แผนโปรงแสง 

                            อินโน-คอนส (ประเทศไทย)จำกัด เปนผูผลิต
                            และจัดจำหนายงานหลังคา ทั้งในกลุมของงาน
                            อุตสาหกรรม และ งานบานเรือน ภายใตแบรนด
“โปรฟาสท” และไดนำเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัยจาก “ประเทศนิวซีแลนด”
คือระบบ “CHP Technology” ซึ่งเปนการผลิตแผนโปรงแสงดวยกระบวนการ
ที่ทำใหแผนแหงตัวสมบูรณ ตั้งแตในไลนการผลิตดวยความรอน จึงทำใหได
แผนโปรงแสงท่ีผิวเรียบไมเปนคล่ืน กระจายแสงไดดี ไมมีฟองอากาศภายในแผน
มีการเปลี่ยนแปลงของสีนอย ทำใหไดแผนโปรงแสงที่มีคุณภาพสูง แข็งแรง
ทนทาน ไดมาตรฐาน



แผนโปรงแสง คูลรูฟ II

ขอมูลทางเทคนิคแผนโปรงแสง

1030 มม.
1000 มม.

25 มม.

ความยาวมาตรฐาน 3, 6, 12 ม.

ระยะแป สูงสุด 1 ม.

ระยะแป สูงสุด 1 ม.

ระยะแป สูงสุด 1 ม.

รัศมีการดัดโคง
6 ม.

250 มม.

สีแผนโปรงแสง

มุมมองจากใตแผน แสงสองผาน 11.8%Pearl White

แผนหลังคาโปรงแสง

สวย ทนทาน สะทอนความรอน ปองกันยูวี

แผนหลังคาไฟเบอรกลาสโปรงแสง “คูลรูฟ II” ผลิตไดตามมาตรฐาน AS/NZS 4256:3 ID.4115
จาก Bsi group Australia เปนมาตรฐาน การผลิตหลังคาไฟเบอรกลาสโปรงแสง ที่ไดรับการยอม
รับมากกวา 90 ประเทศทั่วโลก ซึ่งเปนเทคโนโลยี จากประเทศนิวซีแลนด สามารถปองกันรังสียูวี
99 เปอรเซนต “คูลรูฟ II” คงความโปรงแสงและรักษาระดับแสงสองผานไดตลอดอายุการใชงาน
รับประกันการไมรั่วซึมยาวนานถึง 25 ป

ความกวางของแผน
ความหนา

ความสูงลอน
ระยะแป

สารเคลือบปองกันรังสี
สะทอนยูวี
ความยาว

นํ้าหนักแผน/ตร.ม.

1.05 เมตร
1.5 มิลลิเมตร
25 มิลลิเมตร
1.2 เมตร
Exo Set/UVAS+

99%
3, 6, 12 เมตร
2400 กรัม

ขอมูลแผนโปรงแสง คุณสมบัติเดน

• สามารถลดอุณหภูมิมากกวาแผนโปรงแสง ธรรมดาทั่วไปสูงสุดถึง 10 องศา

• บนผิวแผนเคลือบทับดวยเจลโคทหนาถึง 100 ไมครอน ยืดอายุการใชงานยาวนานยิ่งขึ้น

• มีสวนผสมของ SPF มีคุณสมบัติสะทอนความรอนไดถึง 62.6%

• มีความหนา 1.5 mm. จึงทำใหมีความแข็งแรง ทนทาน

• บล็อกความรอนไมใหผานแผนลงมา ดานลางดวยเทคโนโลยีพิเศษ (SHGC = 0.133)

• แผนสีขาวใหม กลางวันใหแสงกำลังดี ยามกลางคืน ใตแผนเปนสีขาวสะอาด

   ดูเรียบรอย สบายตา

• รับประกันไมรั่วซึม ยาวนาน 25 ป

คาแสง
สองผาน

การสงผาน
แสงอาทิตย

การสะทอน
แสงอาทิตย

การดูดซับ
แสงอาทิตย

การสงผาน
ความรอนของแผน

Light
Transmittance

11.8% 7.4% 62.6% 30% 0.133% 0.887%

คูลรูฟ II

เทคโนโลยีการสะทอนความรอน

ภาพขยาย
สารสะทอนความรอน

ที่ผิวแผน

ภาพขยาย
ชั้นเคลือบเจลโคท

สารเคลือบแบบพิเศษเพ่ิมความทนทาน

ผสมสารสะทอนความรอน Solar Reflect Technology ที่ชวยใหความรอน
ถูกสะทอนออก 62.6% ไมเขาสูตัวอาคาร สามารถลดภาระการทำงานของ
ระบบปรับอากาศไดเปนอยางดี

ชั้นเคลือบเจลคุณภาพสูงออกแบบมาใหใชกับโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีความทนทานเปนพิเศษ มีความหนา
100 ไมครอน ชวยสะทอนความรอน และทำใหแผน
โปรงแสง มีอายุการใชงานยาวนาน 

อุปกรณติดตั้ง

แฟลชชิ่ง ครอบสันตะเข
ยาว 4.03 เมตร กวาง 20 ซม. ยาว 3.10 ม.

รับประกัน
ไม่รั่วซึม ยาวนาน 

25 ปี62.6%
สะท้อนความร้อน

แข็งแร
งท

นทาน

คูลรูฟ



เจรูฟ มินิโกลด แผนโปรงแสง 

J1 สีขาว J2 สีเทา J3 สีนิล J4 สีไอซที J5 สีน้ำเงินทะเลลึก

แสงสองผาน 60% แสงสองผาน 12% แสงสองผาน 12% แสงสองผาน 20% แสงสองผาน 12%

J6 สีฟาทะเล J7 สีเขียวหยก

แสงสองผาน 28% แสงสองผาน 52%

สวย โลง โปรงสบาย สไตลญี่ปุน

ขอมูลทางเทคนิคแผนโปรงแสง เจรูฟ

สีของแผนโปรงแสง เจรูฟ

อุปกรณติดตั้ง เจรูฟ

ขอมูลแผนโปรงแสง เจรูฟ
ความกวางของแผน

ความหนา
ความสูงลอน

ระยะแป
สารเคลือบปองกันรังสี

สะทอนยูวี
ความยาว

นํ้าหนักแผน/ตร.ม.

1.05 เมตร
1.2 มิลลิเมตร
25 มิลลิเมตร
1 เมตร
UVIC/UVAS
99%
3, 6, 12 เมตร
1800 กรัม

1000 มม.
1050 มม.

25 มม.

250 มม.

ระยะแปสูงสุด 1.2 ม.

ระยะแปสูงสุด 1.2 ม.

ระยะแปสูงสุด 1.2 ม.

ความยาวมาตรฐาน 3, 6, 12 ม.

รัศมีการดัดโคง
6 ม.   

แฟลชชิ่ง ครอบสันตะเข
ยาว 4.03 เมตร กวาง 20 ซม. ยาว 3.10 ม.

เจรูฟ

ระยะแป 1 ม.

ระยะแป 1 ม.

ระยะแป 1 ม.

ความยาวมาตรฐาน 3, 4, 6, 12 ม.

1000 มม.
1050 มม.

33 มม.

รัศมีการดัดโคง
2 ม.   

11 มม.

P01 สีชมพู P02 สีสมอิฐ P03 สีเพิรล P04 สีเขียวมรกต P05 สีเขียวทะเล

แสงสองผาน 16% แสงสองผาน 37% แสงสองผาน 53% แสงสองผาน 23% แสงสองผาน 42%

P06 สีเขียวหยก P07 สีฟาน้ำทะเล

P08 สีฟาคราม P09 สีฟาใส P10 สีไอซที

แสงสองผาน 50% แสงสองผาน 26%

แสงสองผาน 30% แสงสองผาน 60% แสงสองผาน 18%

P11 สีชาเขม P12 สีครีม P13 สีนิล P14 สีเทา

P15 สีน้ำเงินทะเลลึก

แสงสองผาน 26% แสงสองผาน 46% แสงสองผาน 13% แสงสองผาน 10%

แสงสองผาน 10%

P16 สีสมดินเผา P17 สีมวง

แสงสองผาน 23% แสงสองผาน 11%

ฝนตกมาก็ตากผาได ถาอยุใตกันสาด มินิ โกลด

ขอมูลทางเทคนิคแผนโปรงแสง มินิ โกลด

สีของแผนโปรงแสง มินิ โกลด

อุปกรณติดตั้ง มินิ โกลด

ขอมูลแผนโปรงแสง มินิ โกลด
ความกวางของแผน

ความหนา
ความสูงลอน

ระยะแป
สารเคลือบปองกันรังสี

สะทอนยูวี
ความยาว

นํ้าหนักแผน/ตร.ม.

1.05 เมตร
1.2 มิลลิเมตร
11 มิลลิเมตร
1 เมตร
UVIC/UVAS
99%
3, 4, 6, 12 เมตร
1800 กรัม

อุปกรณปดรอยตอในการเขามุม
แผนหลังคา

ครอบสันตะเขมินิ แฟลชช่ิง

อุปกรณปดรอยตอระหวางผนังกับแผนหลังคา อุปกรณปดปลายแผนโปรงแสง
ปองกันน้ำไมใหพุงออกจาก
ปลายแผน และชวยเก็บความ

เรียบรอยสวยงาม

ฉากปดปลาย

อุปกรณปดรอยซอนทับ
ของแผนหลังคา เสริมความ
สวยงามและความแข็งแรง

มินิ แคป



760 มม.
(ลอน 760)

190 มม.
ความสูงลอน
23 มม.

อายุการใชงานยาวนาน ทนแดดทนฝน มี 3 สีใหเลือกใช
ขนาดแผนมาตรฐานเทากับแผนกระเบื้องหลังคา 1.2 และ 1.5 เมตร

สีเพิรล

แสงสองผาน 53%

สีเทาเขม

แสงสองผาน 10%

สีเทา

แสงสองผาน 10%

สีนํ้าเงินทะเลลึก

แสงสองผาน 10%

สีมวง

แสงสองผาน 11%

สีครีม

แสงสองผาน 46%

สีสมดินเผา

แสงสองผาน 23%

เฉดสีพิเศษ (สั่งผลิต 300 เมตร ขึ้นไป)

สวย โลง โปรงสบาย สไตลนิวซีแลนด

ขอมูลทางเทคนิคแผนโปรงแสง เอ็นเวฟ

สีของแผนโปรงแสง เอ็นเวฟ

ขอมูลแผนโปรงแสง เอ็นเวฟ
ความกวางของแผน

ความหนา
ความสูงลอน

ระยะแป
สารเคลือบปองกันรังสี

สะทอนยูวี
ความยาว

นํ้าหนักแผน/ตร.ม.

1.05 เมตร
1.2 มิลลิเมตร
16.5 มิลลิเมตร
1 เมตร
UVIC/UVAS
99%
3, 6, 12 เมตร
1800 กรัม

ระยะแปสูงสุด 1.2 ม.

ระยะแปสูงสุด 1.2 ม.

ระยะแปสูงสุด 1.2 ม.

ความยาวมาตรฐาน 3, 6, 12 ม.
รัศมีการดัดโคง

9 ม.   

169 มม. 16.5 มม.
1000 มม.
1050 มม.

แผนใสโพลีคารบอรเนต เรยแม็กซ เปนแผนหลังคาชนิดแผนตันผิวเรียบ
ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูงแลวนำไปขึ้นรูป นิยมใชผลิตแทนกระจกแกวและ
ทดแทนพลาสติกคุณภาพตํ่า มีคุณสมบัติโปรงแสง ความแข็งแรงกวากระจก
หลายเทา นํ้าหนักเบา นอกจากนั้นยังเปนวัสดุที่ติดไฟไดยาก ติดไฟที่อุณหภูมิ
สูงถึง 427 องศาเซลเซียส ผานการทดสอบและรับรองวาเกิดการติดไฟชา
ผานเกณฑมาตรฐานรองรับเรื่องการนำไปใชงานสำหรับอาคารที่พิจารณา
เรื่องความปลอดภัยกับการเกิดอัคคีภัย เนื้อวัสดุปองกันรังสีอุตราไวโอเลตได
จึงมีการนำไปใชงานการออกแบบตกแตงตอเติมที่อยูอาศัยกันมากในปจจุบัน

คุณสมบัติเดน เรยแม็กซ

แผนมีความโปรงแสง แสงผานไดปริมาณมาก
ชวยประหยัด ลดการใชพลังงานไฟฟาแสงสวางไดดี
ติดตั้งงาย สะดวก กับวัสดุหลายประเภท
ทนตอสภาวะแวดลอมตางๆ โดยไมเปลี่ยนรูป
น้ำหนักเบา แข็งแรง ยืดหยุนตัวดี ไมกรอบแตกงาย 
เหมาะกับการใชงานเต็มพื้นที่ ดัดโคงงอไดตามตองการ
วัสดุไมลามไฟ และเคลือบสารปองกันรังสี UV 
สามารถใชทำโรงเรือนปลูกตนไมได
มีอายุการใชงานทนทาน นาน 7 ป

เอ็นเวฟ

แผนโปรงแสง เอ็นเวฟ เรยแม็กซ ลอนคู



ฟอยเล็กซ
แผนสะทอนความรอนคุณภาพสูง ที่ผลิตจากอะลูมิเนียมฟอยลมีคุณภาพดี ไมลามไฟ

มีคุณสมบัติในการสะทอนรังสีความรอนไดสูงถึง 95% จึงมีความสามารถลดความ

รอนที่จะเขามาสูตัวอาคารไดมากเปนพิเศษ อีกทั้งยังสามารถปองกันความชื้นและการ

รั่วซึม จากหลังคาไดดีเนื่องจากใชกาวประสาน Polyethylene ใยแกวสังเคราะหแบบ

สามทาง ซึ่งผนึกอยูภายในระหวางชั้นโครงสรางของแผนสะทอนความรอนจึงชวย

เพิ่มประสิทธิภาพปองกันการหลุดลอก และชวยใหมีอายุการใชงานที่ยาวนานยิ่งขึ้น

ฟอยเล็กซ แผนสะทอนความรอน

แผ นส ะท อนคว ามรอน

ฉลากสีเหลือง
อะลูมิเนียมฟอยล + กระดาษคราฟท

ความหนา 90 GSM

ฉลากสีสม
อะลูมิเนียมฟอยล + อะลูมิเนียมฟอยล

ความหนา 140 GSM

ฉลากสีแดง
อะลูมิเนียมฟอยล + อะลูมิเนียมฟอยล

ความหนา 125 GSM

ฉลากสีมวง
อะลูมิเนียมฟอยล + โพลีไพลีน

ความหนา 120 GSM
ขนาด 20 เมตร / 60 เมตร ขนาด 20 เมตร ขนาด 20 เมตร / 60 เมตร ขนาด 60 เมตร

ประหยัดไฟ ติดตั้งไว เสนใยสามทาง

อะลูมิเนียมฟอยล

เสนใย 3 ทาง

กาว Polyethylene

กระดาษคราฟท

อะลูมิเนียมฟอยล
เสนใย 3 ทาง

กาว Polyethylene
กระดาษคราฟท

กาว Polyethylene
อะลูมิเนียมฟอยล

อะลูมิเนียมฟอยล
เสนใย 3 ทาง

กาว Polyethylene
กระดาษคราฟท

กาว Polyethylene
อะลูมิเนียมฟอยล

อะลูมิเนียมฟอยล

เสนใย 3 ทาง

กาว Polyethylene

โพลีไพลีน

ขอมูลโดยละเอียด ขอมูลโดยละเอียด ขอมูลโดยละเอียด ขอมูลโดยละเอียด

สะทอนความรอนไดถึง 95%

ไมลามไฟ

ประหยัดไฟ ติดตั้งงาย

ผิวทำจากอลูมิเนียมฟอยล 100%
ทนทานตอการฉีกขาด

ฟอยลเล็กซ



เสริมดวยเสนใยไฟเบอร เพื่อเพิ่มความยืดหยุนและความแข็งแรงเขาดวยกัน ชวยให

สามารถดัดและดึงจัดทรงไดโดยไมฉีกขาดงาย สำหรับ งานติดตั้งหลังคาบานและ

อาคารตาง ๆ ใชปดรอยตอบริเวณ สันของแนวหลังคาสันตะเขอื่นๆ เพื่อปองกันนํ้า

รั่วซึมบริเวณใตสันหลังคา ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพ มีอายุการใชงานที่ยาวนาน

เพิ่มความมั่นใจ ในงานติดตั้งหลังคา หมดปญหารั่วซึมแบบเดิมๆ

แผนปดรอยตอโปรฟาสท ดรายเทค พลัส

1. แผนปดรอยตอ โปรฟาสท ดรายเทค พลัส 
 ขนาด 28 เซนติเมตร x 3 เมตร
2. สกรู 8x2.5 น้ิว, สกรูยึดแป 10x13
3. ขายึด
4. ซีลาย

2

4

3
1

ชุดอุปกรณครอบแหงหลังคา
โปรฟาสท ดรายเทคพลัส ซิสเตม เซ็ต

ขนาดกวาง 10 ซม. x ยาว 300 ซม.

การใชงาน:
สันตะเข กระเบื้องแผนลอน

การใชงาน:
สันตะเข กระเบื้องแผนลอน

การใชงาน:
กระเบื้องชนผนัง, 
สันตะเขกระเบื้องแผนเรียบ

การใชงาน:
สันตะเข กระเบื้องแผนลอน

ขนาดกวาง 20 ซม. x ยาว 300 ซม.

ขนาดกวาง 30 ซม. x ยาว 300 ซม.

ขนาดกวาง 30 ซม. x ยาว 1000 ซม.

คุณสมบัติเดน

แผนยางยืดหยุนตัวดี

ดัดเขากับรูปลอนหลังคาไดงาย

กาวเหนียวยึดติดแนนไมหลุดรอน

กันนํ้าได100%

เสริมดวยเสนใยไฟเบอร

แข็งแรงไมฉีกขาด

ทนตอความรอนและรังสี UV

มีอายุการใชงานยาวนาน

สะดวกดวยเสนกึ่งกลางกะระยะ

ปดรอยตองานหลังคา
หมดปญหาน้ำรั่วซึม

ผนัง

ผนัง

ดรายเทคพลัส



ใบตัดไฟเบอร 14 นิ้ว

ใบตัดไฟเบอร 16 นิ้ว

แผนตัด แผนขัด แผนเจียร โคแมค

แผนตัด แผนขัด แผนเจียร

แผนตัดโคแมค ตัดเหล็ก ตัดกระเบื้อง ตัดคอนกรีต

ใบตัดเพชร KOMAK ( KOMAK Diamond Blade ) ใบตัดเพชรแบบปกติ ใชสำหรับตัด
คอนกรีต อิฐมอญ ฯลฯ ใบตัดเพชรเเบบ เทอรโบ ใชสำหรับตัดกระเบื้อง หินเเกรนิต ฯลฯ
ใชกับเครื่องตัดไฟฟา

ใบตัดไฟเบอร KOMAK™ (โคเเมค) เปนใบตัดที่ไมมีสวนผสม
ของเหล็ก สามารถใชตัดหลังคาไฟเบอรกลาส เหล็ก
เเละสเเตนเลสไมทำใหสแตนเลสเกิดรอยไหม
ใชกับเครื่องเจียรมือ หรือลูกหมู

ใบตัด KOMAK (โคเเมค) ใชสำหรับตัดโลหะ ตัดเหล็ก มีอยูดวยกัน 2 ขนาด
ไดแก 16" และ 14" ใชงานรวมกับเครื่องแทนตัดไฟเบอร

แผนขัดโคแมค ขัดไม ขัดปูน ขัดผิว ขัดสนิม

จานทรายหลังเเข็ง KOMAK™ (โคแมค) ใชสำหรับขัดลอกสนิมหรือใชลอกสี สามารถขัดผิวไดเร็ว
กระดาษทรายยึดเเนน ไมหลุดระหวางใชงาน เเละยังมีความละเอียดของกระดาษทรายใหเลือกใช
ตามความเหมาะสมของงานใชกับเครื่องเจียรมือ หรือลูกหมู

แผนเจียร KOMAK™ (โคเเมค) คุณภาพสูง กินเนื้อเหล็กไวเเละยังเเข็งเเรง ทนทาน ใชงานไดนาน
มีหลากหลายขนาดใหเลือกใชตามความเหมาะสมของงาน ใชกับเครื่องเจียรมือ หรือลูกหมู

แผนเจียรโคแมค เจียรผิว ตกแตง

ทนทาน งานไว ไดคุณภาพ

โคแมค อุปกรณสำหรับงานตัดวัสดุตางๆ เชน เหล็ก กระเบื้อง คอนกรีต
อิฐมอญ ฯลฯ สำหรับขัดไม ปูน และลอกสนิม
ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง กินเนื้อเหล็กไวเเละยังมีหลากหลายขนาดใหเลือกใช
ตามความเหมาะสมของงาน เเข็งเเรง ทนทาน ใชงานไดนาน 

แผนเจียรหนา 4 นิ้ว (2.2x16)

ใบตัดเพชร เทอรโบ 4 นิ้ว ใบตัดเพชร ธรรมดา 4 นิ้ว

ใบตัดไฟเบอร 4 นิ้ว

เบอร #40 #60 #80 #100
#120 #150 #180 #240 #320

จานทรายหลังออน

เบอร #40 #60 #80 #100
#120 #150 #180

จานทรายหลังแข็ง

แผนเจียรหนา 4 นิ้ว (6x16)แผนเจียรหนา 4 นิ้ว (6x22)

โคแมค

Max Speed
15,000 rpm.

TURBO DIAMOND B
LA
DE

105x20/16mm.
Size

To cut Marble, Granite, Decorative Stone Slabs & Masonry
Bloc

ks

Use With

Products By

Max Speed
15,000 rpm.

SEGMENTED DIAMOND
BL
AD

E

105x20/16mm.
Size

To cut Concrete, Masonry Blocks, Bricks and Roof Tiles

Use With

Products By



 อุปกรณเสริม โปรฟาสท

หัวจับหกเหลี่ยม ใชยิงสกรูยึดหลังคาเหล็ก, ลอนคู

ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี และเคลือบสารกันสนิม แมเหล็กดูดตัวสกรูไดเปนอยางดี
ไมหลุดรวงขณะกำลังติดตั้ง สกรูไมแกวง องศาการเอียงออกแบบมาใหรองรับ
ใหแนบกับหัวสกรูไดดีเยี่ยม และไมทำใหสารเคลือบและสีของสกรูเสียหาย

ดอกไขควง NO.2 2x65 mm.
สำหรับใชงานยิงสกรูหัวแฉกตางๆ เชน สกรูยึดไมฝา, สกรูยึดอเนกประสงค, สกรูหัวบัททอน
เปนตน ผลิตจากวัสดุดี และสารเคลือบกันสนิม ชวยปองกันไมใหเกิดสนิม

งานเนี๊ยบ เสร็จไว ใชโปรฟาสท
นอกจากผลิตภัณฑที่ไดจำแนกเฉพาะเจาะจงในการทำงานลักษณะตางๆแลว
โปรฟาสทยังไดมีการออกแบบและดีไซนอุปกรณเสริมที่มีคุณภาพสูง และใส
ใจในทุกรายละเอียด เพื่อใหผูใชงานสามารถทำงานไดสะดวกและคลองแคลว
งานเนี๊ยบ สวยงาม เรียบรอย และรวดเร็วยิ่งขึ้นดวย

ยิปซั่มเมท ใชแทนพุกกับผนังเบา, แผนยิปซั่ม

สำหรับใชงานกับผนังเบา ผนังยิปซั่ม โดยไมตองควานไมตองเจาะรู โดยใชไขควงกดลงไปบนผนัง
เล็กนอยในตำแหนงที่ตองการจะยึด จากนั้นสามารถใชพุกยิปซั่มเมทขันเขากับผนังไดเลย
รับน้ำหนักไดถึง 10 Kg.

หัวจับหกเหลี่ยม 1/4”x45 mm.
สำหรับใชงานกับสกรูยึดคอนกรีต Fix-con โดยเฉพาะ

ขาบานเกล็ด
สำหรับใชติดตั้งงานผนัง

หัวจับหกเหลี่ยม 5 /16” การใชงานทนทาน สำหรับมืออาชีพ

หัวจับหกเหลี่ยม รุน T-25



บริษัท อินโน-คอนส (ประเทศไทย) จำกัด เริ่มธุรกิจจากการนำเขาสกรูปลายสวาน (Self-Drilling Screw) มาจำหนายใหกับผูติดตั้ง
แผนหลังคาเหล็กและดวยความใสใจในคุณภาพสินคา จึงทำใหสินคาของเราไดรับเสียงตอบรับเปนอยางดี ดวยเหตุนี้จึงทำใหเราไดขยายธุรกิจ
ในกลุมสินคาวัสดุกอสราง และเคมีภัณฑกอสรางออกไปหลายสวน ดังนี้

เคล็ดลับในการพัฒนาองคกรของเราคือ ใสใจในคุณภาพของสินคาและการใหบริการ เรามีทีมผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพ
และพัฒนาสินคา เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาและผูใชงาน รวมถึงเรามีทีมงานในการสนับสนุนอุปกรณทางการขาย
มีหนวยบริการเคลื่อนที่สำหรับสนับสนุนการตลาด และทดลองสาธิตการใชสินคา มีวิศวกรที่ใหคำปรึกษาดานการใชงานผลิตภัณฑ
อยางถูกตอง มีทีมงานดูแลประสานงานการสั่งซื้อ มีศูนยกระจายสินคา ที่ตั้งอยูในภาคตาง ๆ ครอบคลุมการจัดสงทั่วประเทศ
ทำใหจัดสงถึงมือลูกคาหรือหนาไซตงานไดอยางรวดเร็ว

ปจจุบันเรายังคงพัฒนาสวนที่กลาวมาขางตน เพื่อรักษาระดับความพึงพอใจของลูกคาและพันธมิตรทางธุรกิจใหดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

ผลิตภัณฑในกลุมวัสดุกอสรางสำหรับอาคารบานเรือน โดยผลิตและจัดจำหนายภายใตแบรนด โปรฟาสท
ซึ่งเปนเจาแรกในปฏิวัติการติดตั้งหลังคาบานพักอาศัย อาทิเชน จากเดิมที่มีการใช ขอ ป.ปลา ในการยึด
ซึ่งเราไดนำขอดีของสกรูสำหรับงานยึดหลังคาเหล็กมาปรับใช และริเริ่มนำเอาสกรูยึดกระเบื้องลอนคูมา
ใชงานเพื่อความรวดเร็วในการติดตั้ง จนทำใหเปนที่นิยมอยางแพรหลายในหมูชางงานติดตั้งหลังคามา
จนถึง ณ ปจจุบัน และ นอกจากนั้น ยังมีผลิตภัณฑสำหรับงานโครงสรางหลังคาเหล็กและตัวบานอีก
มากมาย เชน แปสำเร็จรูป, สกรูยึดแป, สกรูยึดไมฝา, แผนปดรอยตอ, และแผนสะทอนความรอน

เราไดมีการขยายฐานสินคามากขึ้น และเริ่มพัฒนากลุมผลิตภัณฑยาแนว(Sealant) ภายใตแบรนด ซีลเลกซ
เรามีซิลิโคนและอะคริลิกยาแนวคุณภาพสูง โดยมีตัวเลือกที่หลากหลาย และสามารถเลือกใชงานไดตามวัตถุ
ประสงคที่ผูใชงานตองการ และนอกจากนั้น เรายังเปนผูนำซีลแลนท ไฮบริดเทคโนโลยี มาผลิตและจำหนาย
เปนเจาแรกในประเทศไทย โดยผลิตภัณฑ ไฮบริดซีลแลนท นั้นมีจุดเดนที่ไมมีสารพิษที่เปนอันตรายตอผูใชงาน
และสิ่งแวดลอม โดยไดรับมาตรฐาน LEED Qualified และปจจุบัน ผลิตภัณฑยาแนว Sealex ไดเปนที่ยอมรับ
ในโครงการตางๆ ชางติดตั้ง และผูใชงานตางๆ มากมาย

02-524-0778-9 (20 คูสาย)

02-524-2085-7

78 หมู 7 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 12120

www.inno-cons.com
www.profastasia.com
www.minigoldroof.com

@inno-cons

โปรฟาสท

บริษัท อินโน-คอนส (ประเทศไทย) จำกัด
INNO-CONS (THAILAND) CO., LTD.

ในเวลาตอมา เราไดมีการริเริ่มพัฒนาและจัดจำหนาย ในสวนของกลุมแผนหลังคาโปรงแสงไฟเบอรกลาส
สำหรับงานอุตสาหกรรมและบานเรือน ภายใตชื่อแบรนด ท็อปกลาส ดวยเทคโนโลยีการผลิตที่มีคุณภาพ
จากประเทศนิวซีแลนด ที่มีประสบการณการผลิตมายาวนานกวา 80 ป จึงทำใหเราสามารถผลิตแผนที่มี
คุณภาพ ตามมาตรฐาน AS/NZS 4256.3 Client BMP No.535535 ท่ีไดรับการยอมรับกวา 90 ประเทศ
ทั่วโลก และมาตรฐาน มอก. ของประเทศไทย จึงทำใหเราเปนที่ยอมรับจากกลุมผูใชงานและเจาของโครงการ
เนื่องดวยความตองการในการใชแผนโปรงแสงกับอาคารบานเรือนมีมากขึ้นประกอบกับเทคโนโลยี และดวย
มาตรฐานที่เรามี เราจึงพัฒนาผลิตภัณฑแผนหลังคาโปรงแสงสำหรับอาคารบานพักอาศัย ภายใตแบรนด
คูลรูฟ ll, เจรูฟ, มินิ โกลด, เอ็นเวฟ, แผนโปรงแสงลอนคู, และแผนโพลีคารบอเนต เรยแม็กซ

NEW ZEALAND

แผ�นหลังคาโปร�งแสง เอ็นเวฟแผ�นหลังคาโปร�งแสง เอ็นเวฟ

DESIGN


